Ensino Secundário – Cursos Profissionais
(DL 139/2012 de 5 de julho)
Componente de Formação Sociocultural
Matriz - Prova de Recuperação de Módulos
De Área de Integração
Objeto de avaliação

Características e estrutura da prova

Área I - A Pessoa
Unidade Temática 2 – O SUJEITO HISTÓRICO- . 3 Grupos de questões, de acordo com as
SOCIAL
Três áreas temáticas.
Tema 2.2 A CONSTRUÇÃO DO SOCIAL
Compreender os conceitos de indivíduo, sujeito histórico,
comunidade, sociedade, cultura.
Analisar as seguintes abordagens ao conceito de estratificação
social:
o “lugar natural” de Aristóteles;
a estratificação em comunidades fechadas; o ocidente prémoderno; a modernidade e abertura para a permeabilidade social;
o ideário da Revolução Francesa; séculos XIX e XX – doutrinas
socialistas e utopistas e revoluções sociais.
Identificar os seguintes períodos e acontecimentos históricopolíticos significativos para a mudança social: a construção dos
nacionalismos; o conhecimento do mundo possibilitado pelas
grandes viagens ao oriente e pelos descobrimentos; a Revolução
Industrial; as colonizações e a construção de impérios coloniais;
o incremento científico e tecnológico dos séculos XIX e XX; as
duas guerras mundiais; a construção da democracia; as
descolonizações.
Debater conceitos de tolerância e intolerância, a partir de
acontecimentos históricos e sociais significativos.

. O 1º Grupo terá 4 questões.
. Grupo I –
4 X 20 pontos.

Área II – A Sociedade
. O 2º Grupo terá 3 questões.
Unidade Temática 6 – O MUNDO DO TRABALHO
. Grupo II –
Tema 6.2 O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS 3 X 20 pontos.
ATITUDES NO MUNDO DO TRABALHO E NO
EMPREGO: O EMPREENDEDORISMO
Analisar os efeitos induzidos pelas novas tecnologias na natureza
e conteúdo do trabalho.

Material autorizado: Material específico necessário: caneta de tinta preta e azul

Ano Letivo

2015/2016

Disciplina

Área de Integração

Módulo (s)

5 (CINCO) – Temas 2.2,
6.2 e 8,1

Prova

Escrita

Duração (min.)

90 minutos

Critérios de Classificação

. Domínio dos conceitos
. Domínio dos conteúdos
. Expressão clara e correta
.
Capacidade
de
aplicação
conhecimentos adquiridos
. Capacidade de estabelecer
oportunas entre os conteúdos.
. Objetividade e rigor.
. Técnicas de análise de texto.

dos

relações
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Características e estrutura da prova

Compreender a relação entre a progressiva complexidade do
trabalho e a progressiva complexidade da formação: formação ao
longo da vida, formação para a sociedade da informação.
Reconhecer as organizações de trabalho não apenas como
produtoras de normas e regras, mas enquanto vetores de
mediação necessários à ação coletiva dos seus membros.
Analisar diferentes modelos de relações de trabalho: estruturas
verticais, estruturas de equipa; trabalho cooperativo; trabalho
virtual.
Problematizar atitudes face ao trabalho: da inserção burocrática à
atitude empreendedora.
Investigar algumas determinantes do funcionamento do mercado
de trabalho setorial/local, relativamente a parâmetros inovadores.

Área III – O Mundo
Unidade Temática 8 – A INTERNACIONALIZAÇÃO
DA ECONOMIA,
DO CONHECIMENTO E DA INFORMAÇÃO
TEMA 8.1 DAS ECONOMIAS-MUNDO Á
ECONOMIA GLOBAL
Identificar etapas da internacionalização da economia e da
produção
Analisar exemplos da globalização da economia no mundo atual.
Analisar exemplos da importância das empresas multinacionais e
transnacionais na economia atual.
Reconhecer diferenças de desenvolvimento no mundo atual.
Debater questões de exclusão económica e social em relação à
economia atual.

. O 3º Grupo terá 3 questões.
. Grupo III –
3 X 20 pontos.

Total – 200 pontos.
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